„Aneks nr 1 z dnia 31 marca 2017 roku
do Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES
obowiązującego od dnia 1 września 2016 roku
Zważywszy na fakt wejścia w życie przepisów Ustawy o systemie monitorowania drogowego
przewozu towarów, niezbędne stało się wprowadzenie zmiany do Ogólnego Regulaminu Świadczenia
Usług PEKAES obowiązującego od dnia 1 września 2016 roku (dalej jako „Regulamin”), o
następującej treści:
§1
W § 3 ust. 1 Regulaminu dodaje się następującą definicję:
„Przesyłka monitorowana – ilość towaru tego samego rodzaju, grupowanego do jednej podkategorii
Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, zwanej dalej „PKWiU”, albo jednej pozycji Nomenklatury Scalonej,
zwanej dalej „CN, przewożonych od jednego Nadawcy do jednego Odbiorcy, do jednego miejsca
dostarczenia, jednym środkiem transportu, podlegający systemowi monitorowania drogowego przewozu,
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.”
§2
Po § 12 Regulaminu dodaje się § 12a o następującej treści:
„§ 12a
Spedycja Przesyłek monitorowanych
1.

Spedycja Przesyłek monitorowanych odbywa się na zasadach określonych w Ustawie o systemie
monitorowania drogowego przewozu towarów („Ustawa o monitorowaniu”), przepisów wykonawczych
wydanych na jej podstawie oraz niniejszego §12a Regulaminu.

2.

Zleceniodawca jest odpowiedzialny względem PEKAES za realizację wszystkich obowiązków
wynikających z Ustawy o monitorowaniu, dotyczących odpowiednio Nadawcy, Odbiorcy, podmiotu
wysyłającego lub podmiotu odbierającego. Odpowiedzialność Zleceniodawcy jest odpowiedzialnością
gwarancyjną.

3.

W przypadku zamiaru nadania Przesyłki monitorowanej, Zleceniodawca, przed podjęciem Przesyłki
monitorowanej do spedycji, zobowiązany jest do zorganizowania przesłania do rejestru, o którym
mowa w art. 4 Ustawy o monitorowaniu („Rejestr”), przez podmiot wysyłający, zgłoszenia dotyczącego
Przesyłki monitorowanej i uzyskania numery referencyjnego.

4.

Zleceniodawca zobowiązany jest do przekazania PEKAES numeru referencyjnego uzyskanego dla
Przesyłki monitorowanej, wraz z kluczem elektronicznym zabezpieczającym dostęp do zgłoszenia,
przeznaczonym dla przewoźnika. PEKAES, na bazie odrębnych ustaleń z przewoźnikami, ureguluje
odpowiednio kwestię realizacji obowiązków przewoźników, wynikających z Ustawy o monitorowaniu.

5.

Zleceniodawca zobowiązuje się oddawać do spedycji wyłącznie Przesyłki monitorowane, dla których
Zleceniodawca uzyskał i przekazał do PEKAES numer referencyjny. Usługa spedycyjna nie będzie
świadczona w odniesieniu do Przesyłek monitorowanych, dla których uzyskany został jedynie
dokument zastępujący zgłoszenie, o którym mowa w art. 9 ust. 5 i 6 Ustawy.

6.

Gdy podjęcie Przesyłki monitorowanej do spedycji odbywa się na terenie kraju, w przypadku dostawy
towarów zgłoszenie do Rejestru obejmuje:
a)
planowaną datę rozpoczęcia przewozu Przesyłki monitorowanej;
b)
dane podmiotu wysyłającego obejmujące:

imię i nazwisko albo nazwę,

adres zamieszkania albo siedziby;
c)
dane podmiotu odbierającego obejmujące:

imię i nazwisko albo nazwę,

d)

e)

f)
g)


adres zamieszkania albo siedziby;
numer identyfikacji podatkowej podmiotu wysyłającego albo numer, za pomocą którego podmiot
wysyłający jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od
wartości dodanej;
numer identyfikacji podatkowej podmiotu odbierającego albo numer, za pomocą którego
podmiot odbierający jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku
od wartości dodanej;
dane adresowe miejsca załadunku Przesyłki monitorowanej;
dane dotyczące towaru w Przesyłce monitorowanej, będącego przedmiotem przewozu, w
szczególności rodzaju towaru, pozycji CN lub podkategorii PKWiU, ilości, masy brutto lub
objętości towaru.

7.

Gdy podjęcie Przesyłki monitorowanej do spedycji odbywa się na terenie kraju, w przypadku
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów albo eksportu towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zgłoszenie do Rejestru obejmuje:
a)
planowaną datę rozpoczęcia przewozu Przesyłki monitorowanej;
b)
dane podmiotu wysyłającego obejmujące:

imię i nazwisko albo nazwę,

adres zamieszkania albo siedziby;
c)
dane odbiorcy towaru obejmujące:

imię i nazwisko albo nazwę,

adres zamieszkania albo siedziby;
d)
numer identyfikacji podatkowej podmiotu wysyłającego albo numer, za pomocą którego
podmiot wysyłający jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku
od wartości dodanej;
e)
w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów numer, za pomocą którego odbiorca
Przesyłki monitorowanej jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo
podatku od wartości dodanej;
f)
dane adresowe miejsca załadunku towaru;
g)
dane dotyczące towaru w Przesyłce monitorowanej, będącego przedmiotem przewozu, w
szczególności rodzaju towaru, pozycji CN lub podkategorii PKWiU, ilości, masy brutto lub
objętości towaru

8.

Gdy podjęcie Przesyłki monitorowanej do spedycji odbywa się na terytorium innego kraju, zgłoszenie
do Rejestru musi zostać dokonane najpóźniej przed rozpoczęciem przewozu na terytorium kraju, i
obejmuje ono:
a)
dane podmiotu odbierającego obejmujące:

imię i nazwisko albo nazwę,

adres zamieszkania albo siedziby;
b)
dane nadawcy Przesyłki monitorowanej obejmujące:

imię i nazwisko albo nazwę,

adres zamieszkania albo siedziby;
c)
numer identyfikacji podatkowej podmiotu odbierającego albo numer, za pomocą którego
podmiot odbierający jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku
od wartości dodanej;
d)
w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług numer, za pomocą którego nadawca Przesyłki
monitorowanej jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej;
e)
dane adresowe miejsca dostarczenia Przesyłki monitorowanej;
f)
dane dotyczące towaru w Przesyłce monitorowanej, będącego przedmiotem przewozu, w
szczególności rodzaju towaru, pozycji CN lub podkategorii PKWiU, ilości, masy brutto lub
objętości towaru.

9.

Gdy podjęcie Przesyłki monitorowanej do spedycji odbywa się na terytorium innego kraju, miejsce
odbioru znajduje się na terytorium kolejnego kraju, przy czym przewóz w części trasy przebiega przez
terytorium kraju, celem umożliwienia zgłoszenia Przesyłki monitorowanej do Rejestru, Zleceniodawca
zobowiązany jest do przekazania PEKAES następujących informacji:

a)

b)

c)

danych nadawcy towarów obejmujących:

imię i nazwisko albo nazwę,

adres zamieszkania albo siedziby;
danych odbiorcy towarów obejmujących:

imię i nazwisko albo nazwę,

adres zamieszkania albo siedziby;
danych dotyczących towaru w Przesyłce monitorowanej, będącego przedmiotem przewozu, w
szczególności rodzaju towaru, pozycji CN lub podkategorii PKWiU, ilości, masy brutto lub
objętości towaru.

10.

Zleceniodawca lub działający w jego imieniu nadawca i/lub załadowca ponosi pełną odpowiedzialność
za właściwe i zgodne z przepisami przygotowanie Przesyłki monitorowanej do spedycji, w tym za
poprawność i kompletność przekazanych danych i informacji.

11.

W razie stwierdzenia, że przesyłka jest Przesyłką monitorowaną, a Zleceniodawca nie przekazał do
PEKAES kompletu wymaganych danych i informacji lub nie dysponuje numerem referencyjnym dla
Przesyłki monitorowanej, PEKAES może odmówić podjęcia przesyłki do spedycji lub wstrzymać
realizację usługi spedycyjnej. W takim przypadku PEKAES ma prawo obciążyć Zleceniodawcę
kosztami dojazdu po odbiór przesyłki lub kosztami związanymi z realizacją usługi, w kwocie jak za
usługę wykonaną w całości.

12.

Jeżeli podczas realizacji usługi spedycyjnej stwierdzone zostanie naruszenie wymagań dotyczących
transportu Przesyłek monitorowanych, to realizacja usługi może zostać przerwana. W przypadku
powiadomienia o zaistnieniu przeszkody w realizacji usługi Zleceniodawca powinien niezwłocznie
udzielić informacji odnośnie dalszego postępowania z Przesyłką monitorowaną. Brak takiej informacji
ze strony Zleceniodawcy upoważnia PEKAES do samodzielnego podejmowania działań dotyczących
Przesyłki monitorowanej, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, na koszt i ryzyko
Zleceniodawcy. Dalsza realizacja usługi spedycyjnej będzie możliwa dopiero po usunięciu naruszeń
stwierdzonych przeszkód. O ile naruszenie wymagań nie leży po stronie PEKAES lub jej
podwykonawcy, to PEKAES nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstałych opóźnień w realizacji
zlecenia.

13.

Zleceniodawca zobowiązany jest do poinformowania wszystkich osób, które na podstawie przepisów
Ustawy ponoszą odpowiedzialność za realizację obowiązków z niej wynikających, w tym w
szczególności podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, nadawcy lub odbiorcy, o zakresie ich
obowiązków i sankcjach wynikających z ich nieprzestrzegania.

14.

Zleceniodawca zobowiązany jest się do bezwarunkowego pokrycia wszelkich kosztów i szkód
poniesionych przez PEKAES, związanych z naruszeniem przez Zleceniodawcę obowiązków
określonych w niniejszym §12a oraz w przepisach Ustawy. W szczególności odpowiedzialność
Zleceniodawcy rozciąga się na szkody PEKAES związane z odpowiedzialnością PEKAES względem
jej Klientów, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług, jeżeli naruszenie obowiązków
przez Zleceniodawcę miało jakikolwiek wpływ na powstanie takiej odpowiedzialności.

15.

Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, do realizacji zleceń spedycji Przesyłek
monitorowanych, zastosowanie mają pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu”.
§3

W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje bez zmian.
§4
Postanowienia niniejszego Aneksu wchodzą w życie z dniem 17 kwietnia 2017 roku.

